
4400 م.ك. مج1

فقهالموضوع4400 م.ك. مج1مخطوط رقم

مناط النجاء في أحكام االستنجاءالعنوان

العيني ; أبو الفيض محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 ـ 49عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج2

فقهالموضوع4400 م.ك. مج2مخطوط رقم

األحكام المخلصة في حكم ماء الحمصةالعنوان

الشرنباللي ; أبو الخالص حسن بن عمار الوفائي الحنفي ـ 1069 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

49 ـ 50عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج3

فقهالموضوع4400 م.ك. مج3مخطوط رقم

فوائد ممحصة في أحكام كي الحمصةالعنوان

العيني ; محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

51 ـ 64عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/KSO/New Folder/4317_4400/4400/4400 3جم .ك.م.htm [23/05/2011 05:26:53 م]



4400 م.ك. مج4

فقهالموضوع4400 م.ك. مج4مخطوط رقم

فيض الحي في أحكام الكيالعنوان

العيني ; محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

 عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج5

عقائدالموضوع4400 م.ك. مج5مخطوط رقم

تبيين الحق في أجل الخلقالعنوان

العيني ; محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

77 ـ 81عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج6

فقهالموضوع4400 م.ك. مج6مخطوط رقم

رسالة في حكم التتن و القهوةالعنوان

العيني ; محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

82 ـ 86عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج7

عقائدالموضوع4400 م.ك. مج7مخطوط رقم

رسالة في تجديد االيمانالعنوان

العيني ; محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

87 ـ 89عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج8

فقهالموضوع4400 م.ك. مج8مخطوط رقم

إظهار العناية في أحكام السقايةالعنوان

العيني ; محمد فقي ـ 1120 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

90 ـ 93عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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4400 م.ك. مج9

عقائدالموضوع4400 م.ك. مج9مخطوط رقم

عقيدة أهل السنة و الجماعةالعنوان

الطحاوي ; أحمد بن محمد ـ 321 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 12 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

94 ـ 99عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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